
נפגעי טראומה על רקע לאומי
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כוחות נפש
האנשים שנמצאים שם בשבילנו

 מבעד לעדשה של 
הצלם דוד רובינגר ז"ל

לציון 50 שנה למלחמת ששת הימים

"אני מפקד שכול"
 טלי ליפקין-שחק בראיון אישי

 עם רא"ל במיל' בני גנץ,
יו"ר המועצה הציבורית של נט"ל 

מסע שחרור 
מהטראומה

שיחה עם המוזיקאי גלעד שמעון ויטל,
מייסד להקת “שוטי הנבואה”
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קוראים יקרים, 
בעת אירועים של טרור או מלחמה, 

הראשונים להגיע לזירות ההתרחשות 
הם כוחות הביטחון וההצלה, פרמדיקים, 

אנשי משטרה, אנשי זק“א ועוד. הם 
אלה שנחשפים ראשונים להתרחשויות, 
לריחות, לפצועים ולהרוגים. בתום יום 

העבודה הם שבים לבתיהם, למשפחותיהם, 
לילדיהם  ולחיי השגרה שלהם כשהם 

ונושאים את המראות הקשים עימם. 
בגיליון ה- 18 של ”בנוגע לרגש“ - 

נשפוך אור על שלושה סיפורי התמודדות 
של אנשי כוחות ההצלה - שוטר שהוא 
פרמדיק, מתנדבת מאיחוד הצלה ואיש 

זק“א.
עוד בגיליון - טלי ליפקין-שחק בריאיון 
אישי עם רב אלוף (במיל‘) ויו“ר המועצה 
הציבורית של נט“ל בני גנץ, שנה אחרי 
שפשט את מדיו. גנץ משתף בתחושות, 
בדילמות ובחוויות הרגשיות המורכבות 
הכרוכות בפיקוד והובלת חיילים לאורך 

שנות שירותו.
וגם - השנה ישראל מציינת 50 שנה 

למלחמת ששת הימים - בחרנו להביא 
את מראות המלחמה באמצעות תמונותיו 
של הצלם המיתולוגי דוד רובינגר (ז“ל) 

שתיעד את המלחמה דרך עדשת המצלמה 
ומי שאחראי לצילום הבלתי נשכח של 

הצנחנים בכותל.
הכתבה המרכזית מביאה את סיפורה 

של משפחת ויטל החל מהשואה, העלייה 
לישראל, המגורים במטולה בשנים 

הקשות, המלחמות, הגיוס לגולני של 
גלעד הבן, מייסד להקת ”שוטי הנבואה“, 

ההתמודדות עם הפוסט טראומה והצמיחה 
שבאה לאחריה. 

ביום הזיכרון נתייחד עם זכרם של יקירינו 
שנפלו - בעצב, בגעגועים, בכאב, נהיה 

עם המשפחות, הקרובים והחברים ונייחל 
לימים של שקט מבחוץ ומבפנים.

אנו בנט“ל נמצאים לצדכם ועבורכם בכל 
ימות השנה. ¡

יהודית יובל רקנאטי 
יו"ר ומייסדת נט"ל

נט"ל היא עמותה א- פוליטית שנוסדה 
ב-1998 על ידי ד"ר יוסי הדר ז"ל 

ויהודית יובל רקנאטי. העמותה מטפלת 
בנפגעי טרור, שירות צבאי ומלחמה 

ובכל המעגלים שסובבים אותם, לרבות 
אלה אשר המדינה אינה מכירה בהם כמי 

שזכאים לקבל סיוע נפשי. נט"ל חרטה 
על דגלה, לטפל ולהעניק סיוע נפשי 

לכל אזרח הרואה עצמו נפגע על רקע 
הסכסוך הערבי - ישראלי ללא קשר 

למצבו הכלכלי. העמותה מסבסדת את 
כל הטיפולים. בנט�ל הליך הקליטה של 
הפונים הוא ידידותי ומהיר, תוך שמירה 

מלאה על פרטיותו של הפונה. נט"ל מוכרת 
בקרב המוסדות הרלוונטיים ומוערכת כגוף 

מקצועי מוביל, בעל ניסיון עשיר בטיפול 
וסיוע נפשי במגוון מודלים יחודיים 

המוכרים בעולם והן כאלה שפותחו ע"י 
מיטב אנשי המקצוע של נט"ל.

מאז הקמתה של העמותה פנו למעלה 
מ-230,000 אזרחים: ילדים, מבוגרים, 

קשישים, חיילים משוחררים ואוכלוסיות 
מיוחדות שנזקקו לשירותי העמותה, החל 

מקו הסיוע, דרך היחידה הקלינית שפרוסה 
ברחבי הארץ, המועדון החברתי - שיקומי 

והצוות הקהילתי, הפועל ללא לאות 
בישובים ובאזורים בהם התושבים חיים 

תחת איום בטחוני מתמשך, ומפעיל ניידת 
טיפולית המגיעה לבתי התושבים. 

בנט"ל פועל מרכז הכשרה רב - תחומי 
ללימודי טראומה לאנשי מקצוע בתחומי 

הטיפול ולהעשרת הכלים הטיפוליים 
העומדים לרשותם. בד בבד נט"ל פועלת 
להעלאת המודעות לנושא הטראומה על 
רקע לאומי וליצירת לגיטימציה לפנייה 

לעזרה. כל זאת למען חיזוק חוסנה של 
החברה הישראלית.

אורלי גל, מנכ"ל נט"ל

נפגעי טראומה על רקע לאומי

עורכת: דבורה פישמן עריכה: אורנה פרומן  
 מערכת: גלי דגן סמנכ"ל שיווק והסברה, 

 דנה אורלב, מיכל אילון
 עיצוב גרפי: קרן ויצמן, פלורי פיסמן (גלובס) 

צילום שער: גלי תיבון
 הדפסה: דפוס הארץ 

הפצה באדיבות (לפי סדר הא"ב):  ביטאון בית הלוחם, גלובס, 
הארץ, ידיעות אחרונות, ישראל היום, מקור ראשון

רצים למרחקים ארוכים
  קבוצות ריצה והליכה של נט"ל, רצים עם רמי

לאנשים המתמודדים עם פוסט-טראומה
גברים ונשים, בכל גיל, ובכל דרגת כושר

 לפרטים ולהרשמה: מיכל אילון, נט"ל טל: 0732-363-328 
michala@natal.org.il :או דוא"ל

(צילום: ערן ירדני) 
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 ”מגיבים ראשונים“: 
מרכיב חיוני בחוסן הלאומי

אז קום המדינה אנו מאוימים מ
לאורך הגבולות שלנו ונדרשים 
להתמודד גם עם זליגה גורפת 

של האיומים מהחזית לעורף ולפתח ביתנו. 
חלק חיוני בשמירה על הביטחון האישי, 

הסדר החברתי והחוסן הלאומי, שייך לאלה 
הנקראים ראשונים להתמודד עם כל אירוע 

�המאיים על מחוזותינו בעת מלחמה, בפי
גועי טרור, ובאירועי אסון וחירום למיניהם 

- המשטרה, לוחמי האש, ארגוני חילוץ 
וטיפול (מד"א, איחוד הצלה, זק"א) ועוד. 

אלה הם "המגיבים הראשונים" שזוכים 
בגיליון זה להוקרה על פעולתם ותרומתם 

הגדולה לחברה הישראלית וגם להכרה 
בפצעים הנפשיים שהם נושאים בשל כך.

מעבר לשונות בתפקידי הארגונים, 
החברים בהם עשויים להיחשף במסגרת 

תפקידם לאירועים טראומטיים עם 
סיכון חיים מוחשי עבורם (טראומטיזציה 

ראשונית), ולחילוץ, הצלה וטיפול בנפגעים 
עצמם (טראומטיזציה משנית). טראומטיזציה 
אשר עשויה לגרום למצוקה נפשית חריפה, 

ואשר המשקעים והצלקות שלה עשויים 
ללוות את הנפגע במשך שנים רבות. 

דוגמאות מוחשיות, נוקבות ומאפיינות 
למצוקה הטראומטית הובאו לאחרונה מפי 
לוחמי ולוחמות האש (ש' מקובר-בליקוב, 
"ידיעות אחרונות" 17.2.17): "בסוף היום 
הכל מתחיל לצוף וכבר אי אפשר לברוח. 

מחשבות, הבזקים של מראות שנחשפת 
אליהם, ריח הדם השרוף. למדנו לדבר 

בינינו, החברים לעבודה, כי לא הייתה לנו 
אופציה אחרת"; 

"אחרי אסון הכרמל לקח לי המון זמן 
להתאפס. הביאו עובדת סוציאלית לכמה 

פגישות אבל אי אפשר לייבש אגם עם 
אקליפטוס אחד"; 

"בכל פעם שמדברים על אירוע 
שהשתתפתי בו, אני חווה אותו מחדש, 

לפרטי פרטים. אני מאוד חרדה לילד שלי.  
בבית בודקת חלונות, סורגים. הפחד טבוע 

בי"; 
"בסוף אירוע עם נפגעים אנחנו סופרים 
את ההרוגים והפצועים... זה השלב הקשה. 
האדרנלין יורד ואתה כבר לא יכול לברוח 

למצב של רובוט"; "הייתי בהרבה מאוד 
אירועים קשים, ואם ישאלו אותי עליהם 

אוכל לזכור רק פח, ברזל, מכונות ריתוך. 
למדתי להדחיק";

 "הרבה כבאים מסתובבים עם הלם 
קרב. אם מישהו מרגיש מצוקה הוא פונה 

בחשאיות למפקד שלו ומקבל כמה פגישות 
עם פסיכולוג וזהו".

היגדים קשים אלה מלמדים על 
הזיכרונות הקשים שאינם מרפים, על 

המצוקה, על החרדות וקשיי התפקוד, על 
ההדחקה והבידוד הרגשי - שהם בבחינת 

תחבושת חלקית ולא מספקת לכאבי הנפש 
ועל הצורך בעזרה מקצועית. ואכן עבודת 

מחקר (מ' לוגסי, אוניברסיטת בן גוריון 
2012) מלמדת כי 67 אחוז מלוחמי האש 

סובלים מתסמינים פוסט טראומטיים 
וכרבע מהם סובלים מהפרעה פוסט 

טראומטית. ממצאים אלה מכוונים לצורך 
במודעות של הארגון לצרכים הנפשיים 

של אנשיו ולהיערכות בהתאם. 
הדברים הללו אינם ייחודיים למערך 

הכבאות ומאפיינים בצורה כזו או אחרת 
את מרבית הארגונים. במשטרה, סקר 

מתקופת האינתיפאדה השנייה (המשרד 
לביטחון פנים, יוני 2003) מלמד כי 64 
אחוז מהנשאלים היו מעורבים באירוע 
טראומטי במהלך עבודתם וכרבע מהם 

דיווחו על תסמונת פוסט טראומטית. נוסף 
על כך, רבים סברו כי לא הייתה להם 

הדרכה מספקת באשר להתמודדות עם 
מצבי לחץ ובאשר לטיפול באוכלוסייה 
עוינת. ראוי לציין כי מהומות אוקטובר 
2000 ובהמשכם האינתיפאדה השנייה, 

הביאו לטלטלה במשטרה ולעלייה 
במודעות בנוגע להשלכות נפשיות 

של הטרור המתמשך, כמו מצוקה פוסט 
טראומטית, שחיקה, בעיות במשפחה 

וצמצום בקשרים החברתיים. ראוי לציין 
כי המשטרה פעלה לשיפור המצב בכמה 

מישורים: קידומו של מערך לתמיכה 
נפשית על ידי פסיכולוגים ועובדים 
סוציאליים, המאפשר מענה טיפולי 

דיסקרטי לשוטר הנזקק לכך; הדרכת 
מפקדים בנוגע להיבטים הנפשיים של 

מצבי דחק טראומטיים והעלאת המודעות 
לזיהוי מוקדם של מצוקה וכשל תפקודי; 

שילוב הדרכה בסיסית בהיבטים הנפשיים 
בקורסים השונים; וכן יישום מודל של 
"נאמני חוסן" - שבו נציגים מיחידות 

שונות מקבלים הדרכה מסודרת לזיהוי 
סימני מצוקה טראומטית ופועלים ברוח זו 

ביחידותיהם. 
היבט נוסף נוגע לפעילות המגיבים 

הראשונים במציאות טראומטית משותפת 
המאיימת עליהם וגם על בני משפחותיהם, 

למשל הקונפליקט של אם בין המחויבות 
לילדיה לבין עבודתה. היבטים אלה נחקרו 
על עובדים סוציאליים המטפלים בנפגעים 

הנפשיים בדרום הארץ וחולקים איתם 
מציאות טראומטית משותפת (ת' לביא, א' 

גוטמן-שורץ ור' דקל, 2015).
לסיכום, קידום חוסנם של ארגוני 

המגיבים הראשונים הוא אתגר מרכזי 
לענייננו, מתוך הנחה בסיסית כי החוסן 

האישי והחוסן הארגוני שלובים ומשפיעים 
האחד על משנהו. לתפיסתנו, הידע 

המחקרי והניסיון המעשי שנצברו בארץ 
בתחום הצבאי והאזרחי כאחד, מסייעים 

בגיבוש מודל מקדם חוסן עם דגש על 
הגורם האנושי. דגש זה יבוא לידי ביטוי 

בפעולות מקדימות להפחתת הפגיעות 
לטראומה ולקידום החוסן ברמה האישית 

וברמה הארגונית; בזיהוי מוקדם של  
מצוקה וכשל תפקודי בעת ניהול אירוע; 
במתן סיוע מתאים לנפגע ובשמירה על 
הרציפות התפקודית של כוח המשימה; 

בדאגה לבריאות הנפשית של הפרט 
והטמעתה ברוח הארגון; בטיפוח הקשר עם 
המשפחות ובניסיון לתת מענים לצרכיהן 

ועוד. ¡

פרופ' אבי בלייך
יו"ר ועדת היגוי מקצועית בנט"ל

פרופ' אבי בלייך

חלק לא מבוטל בשמירה על הביטחון האישי, הסדר החברתי והחוסן הלאומי, נתון בידי מי 
שנקראים ראשונים להתמודד עם האירועים המאיימים עלינו. מגיעה להם הוקרה על פועלם 

ותרומתם וגם הכרה בפצעיהם הנפשיים / פרופ‘ אבי בלייך
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חלון חדרו בקומה ה-37 של אחד מ
ממגדלי המשרדים בתל אביב, 

נפרשת לעיני יושב ראש המועצה 
הציבורית של נט"ל, רב-אלוף במילואים בני 
גנץ, הרמטכ"ל ה-20 של צה"ל, העיר הלבנה 

מאופק עד אופק. שדות הקרב, גבולות 
הצפון והדרום, שטחי יהודה ושומרון, ואפילו 

זירת ההתגוששות הפוליטית, אינם נראים 
מהחלונות הרחבים, הבוהקים בניקיונם. אבל 
בנייני מחנה מטכ"ל נמצאים במרחק נגיעה. 

אי אפשר לנער מעליו 38 שנים בחאקי.  
השירות, הפיקוד, האבק והאש. ושורה ארוכה 

ארוכה של פנים ושמות. 
אני שואלת אותו אם הוא זוכר את החבר 

הראשון שאיבד, והוא עונה מידית, בלי 
שמץ היסוס. 

"זה אומי גולדברג. הוא נהרג ב'שלום 
הגליל' בעין זחלתא, כמילואימניק. כל 
האירועים שקרו לפני כן היו אירועים 

שהכרתי, שנחשפתי אליהם, שכאבתי אותם, 
אנשים שהיו בפלוגות מקבילות בגדוד, 
בסיירת, אבל אני לא יכול להעיד שהיו 

חברים שלי. נהרג ציון חכמון, נהרגו ניר 
זהבי ויפתח עין במבצע 'שלכת'. אבל, פה 

זה חבר שמספר לי על החברה שלו ואני 
מספר לו על שלי, הוא התחתן רק כמה 
חודשים קודם, לא הספיקו להיות להם 

ילדים. אומי היה 'מחזור סיוון'. אלה שעשו 
שנה באוניברסיטה והתגייסו בחודש מאי. 

הוא למד שנה משפטים ואז התגייס איתנו, 
שנה מבוגר מכולנו. איש איכותי מרחביה 

בירושלים. אני עד עכשיו בקשר עם 
המשפחה, מתראה עם אביגיל אשתו מעת 
לעת. אז כן, אומי היה החבר הראשון שלי, 
וכל מה שקרה אחר כך, במרבית המקרים, 

כולם היו פקודים שלי, וזה ענין אחר".
כי איפה באמת ההבדל המהותי, 

באחריות שלך?
"חברים זה סוג של שותפות גורל - זה הוא 

ולא אני. פקודים זו שאלה של אחריות. זו 
שאלה יותר כבדה. פעמיים ירו עלי ופגעו 

בקשר שלי והוא נהרג. זו הרגשה מאד קשה 
והיא לא הפסיקה ללוות אותי אף יום לאורך 
כל השירות שלי, עד יומי האחרון כרמטכ"ל, 
ועד חגי בן ארי, החלל האחרון של צוק איתן 

שנפטר בחודש ינואר. זה משקל שמי שלא 
נושא אותו לא יודע על מה מדובר. אי אפשר 

להסביר את זה בכלל". 
אמרת אחריות ולא הזכרת אשמה. אתה 
מהלך לפעמים, כנותן הפקודות, כמשלח, 

על התפר בין אחריות לאשמה?
"אשמה? לא. אשמה צריכה להיות ישירה, 

כשיש קשר בין משהו שעשית או לא עשית. 
אני רמטכ"ל. אני אחראי על 68 חיילים 

שנפלו בהגנה על ישובי הדרום. אני לא חש 
אשמה אבל אני חש אחריות למחיר הכבד 

שנאלצנו לשלם כתוצאה מהלחימה הזאת".

רגע של הפסקה בשטף הדיבור, ובני גנץ 
ממשיך באותו טון שקט ונוקב. "הייתי מג"ד 

890 בצפון במספר היתקלויות, נהרגו לי 
לוחמים, השתתפתי איתם בלחימה, אז אני 
לא אשם במותם אבל אני אחראי למשימה 

שכרוכה בנפילתם. את חלק מהאנשים 
אתה מכיר באופן אישי. את יונתן ברנס, 

הקשר שלי שנהרג, הכרתי  מאז היה בן 14. 
ויונתן, שהיה חייל במפקדת הגדוד ביקש 

לשמש קשר מחליף שלי כשהקשר שלי יצא 
לרגילה. שם היתה היתקלות והוא נהרג. אני 

כמובן בקשר עם המשפחה, ורק לאחרונה, 

"מפקד שכול זה מי שסוחב איתו את פקודיו ההרוגים." אומר יושב ראש המועצה הציבורית של 
נט"ל, רב-אלוף במילואים בני גנץ, הרמטכ"ל ה-20 של צה"ל. "אני לא חושב שאני פוסט טראומטי 

אבל, אתה לא מפסיק לתפקד. האנשים, הסיטואציות, הרגשות, נשארים איתך לאורך הדרך. 
אני בעד עולם נחוש שמבקש לחזור לחיים, למשימות, להמשיך לתפקד. אבל אני גם בעד עולם 

הרגישות שמבין שיש שם קושי, כי אנשים אינם ייצור אחיד". ראיון מיוחד / טלי ליפקין-שחק

(באדיבות זיו קורן) רב אלוף (במיל) בני גנץ בתדריך מול לוחמים בדרום 2012                     (צילום:דובר צה"ל) 

"אני מפקד שכול" 

"חברים זה סוג של שותפות גורל - זה הוא ולא אני. פקודים זו 
שאלה של אחריות. זו שאלה יותר כבדה. פעמיים ירו עלי ופגעו 

בקשר שלי והוא נהרג. זו הרגשה מאד קשה והיא לא הפסיקה ללוות 
אותי אף יום לאורך כל השירות שלי, עד יומי האחרון כרמטכ"ל"
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באזכרה במלאת 29 שנה, ראיתי את אדם, 
אחיו הקטן, שהיה אז בין שנתיים ובמלחמת 

לבנון השניה הוא לחם כקשר מג"ד 890, 
באותו תפקיד ומקום שאחיו נהרג, ועכשיו 

יש לו ילדים בגיל שאדם היה כשיונתן נהרג. 
מעגל שכזה. אתה לא עוזב את האנשים. הם 

כמו משפחה". 
ועוד הוא מוסיף, מהורהר: "לכל מפקד 

יש שני סוגים של משפחה: ישנן המשפחות 
השכולות, ויש את אלה שאיתם הקשר צפוף. 

זה תמהיל שכואב מצד אחד אבל איפה 
שמצליחים לתחזק קשר זה מעצים את שני 

הצדדים. השותפות עם המשפחות השכולות 
בהמשך מסע החיים היא מאד חשובה, כי אני 

מאמין שהבנים שנפלו חיפשו את החיים, 
לא את המוות. מצוות המשך החיים היא 
מצווה גדולה וצריך לעשות אותה ביחד. 

זה קשה למפקדים, זה קשה לחברים, ובלי 
שאני אהיה מסוגל לדמיין עד כמה - זה קשה 

למשפחה". 

 בין מילוי משימה 
לבין שמירה על חיי לוחמים
רב אלוף במילואים בני גנץ נולד וגדל 

במושב כפר אחים, התגייס לצנחנים בשנת 
1977, במהלך שירותו בצה"ל שימש, בין 

היתר, כמג"ד בצנחנים, מפקד יחידת שלדג, 
מפקד חטיבת הצנחנים, מפקד יק"ל, מפקד 

אוגדת איו"ש, מפקד פיקוד הצפון, מפקד 
זרוע היבשה, נספח צה"ל בארצות הברית 

וסגן הרמטכ"ל, עד שהתמנה בפברואר 2011 
לרמטכ"ל ה-20 של צה"ל. 

אני שואלת אותו על הקשר שבין 
התפקידים לשינויים במאזן שבין ערך 
מילוי המשימה לערך שמירה על חיי 
לוחמים. או במילים אחרות - דברים 

שרואים מכאן לא רואים משם.
"אצל כולנו לא משתנה ערך הדבקות 

במשימה. אבל כשאתה ברובד הטקטי 
אתה לא עוסק בשאלה האלטרנטיבית, 

אתה ממוקד במשימה ובמה שאתה עושה. 
ככל שאתה העולה כלפי מעלה אתה רואה 
רחב ורחוק יותר, אתה שוקל שיקולים של 

ערכיות המשימה. על המפקדים מוטלת 
אחריות גדולה בהפעלת הכוח, כי כשהפקודה 
ניתנת היא הופכת להיות טוטאלית לחלוטין 

למבצע גם במחיר של חירוף נפש". 
לא צריך לבקש מבני גנץ דוגמה להמחשת 
הרעיון. שוטף זה נובע ממנו, הסיפור על ערן 

שמיר. ערן זכרו לברכה, בן מזכרת בתיה, 
בנם של דסי ושל דובי שמיר זכרו לברכה, 

סמג"ד צנחנים בחטיבת מילואים שנהרג 
באימונים בשנת 1977. 

"את ערן היכרתי באנדרטת הצנחנים 
כשדסי האמא הכירה לי אותו בעצרת הזיכרון 

השנתית. הוא  היה בן 3 כשאבא שלו נהרג. 
ערן התגייס לצנחנים כשאני הייתי מפקד 
החטיבה, ושימש סגן מפקד סיירת צנחנים 

של מוטי ברוך. בפעולה בדרום לבנון, בחודש 
מאי 1997, מוטי ברוך נפגע, וערן פיקד על 

הסיירת בהיתקלות עוקבת. אני בחפ"ק מדבר 
איתו, והמשפט האחרון שהוא אומר לי : 'מאה 
אחוז אני עושה את מה שאתה אומר לי'. ואז 

הוא נהרג. אני לא חושב שהוא נהרג בגלל 
מה שאני אמרתי לו, אבל זה המשפט האחרון 
שלו. עושה את מה שאני אומר לו. לכן ככל 

שאתה עולה כלפי מעלה אתה צריך להסתכל 
על הדברים ועל ההשלכות שלהם".

"הפצועים השקופים"
אנחנו מדברים על המחיר, בני, מחיר 
ההרוגים. והפצועים, מה על הפצועים? 
"הפצועים", הוא משיב לי, "הפצועים זה 

עולם שלם נוסף. הם והפצועים השקופים".
גם אתה פצוע שקוף? אני שואלת את 

בני גנץ.
"אני חושב שכן. אני מפקד שכול. מפקד 

שכול זה מי שסוחב איתו את פקודיו 
ההרוגים. אני לא חושב שאני פוסט טראומטי 

אבל אתה מושך את האירועים האלה, 
אתה לא מפסיק לתפקד אבל האנשים, 

הסיטואציות, הרגשות, נשארים איתך לאורך 
הדרך. האנשים שנפגעים במהלך לחימה או 

אירועי טרור, אני חושב שחלקם פצועים 
פיסית וצריכים להתמודד עם הפציעה  וגם 
יש להם קושי נפשי להתמודד עם הפציעה, 
וחלקם פצועים נפשית.  אנחנו הרי אנשים 

שונים עם מרכיבי נפש שונים. לכן יש הרבה  
אירועים שאחד ייצא ממנו כאילו שהאירוע 

לא קרה והאחר יכול לסחוב אותו איתו 
בקשיים רבים מאד. אני בעד עולם הנחישות 

שמבקש לחזור לחיים, למשימות, להמשיך 
לתפקד. אבל אני גם בעד עולם הרגישות 

שמבין שיש שם קושי, כי אנשים אינם ייצור 
אחיד".

מה המשמעות של הבנת הרגישות?
"שצריך להקשיב. אנשים שנשארים לבד 

פחות מסוגלים לראות את הפרספקטיבה, את 
הגוונים. התייעצות של גורם נוסף, טיפולי, 
מעניקה פרספקטיבות שהאדם שמצוי בתוך 

הסיטואציה זקוק להן".
זאת הסיבה שנעתרת לנט"ל?

"לא היתה לי הכרות מוקדמת עם נט"ל. 
הפנייה הגיעה מצידם ובתחילה קצת 

התלבטתי כי לכאורה השירות הצבאי כבר 
נשאר מאחוריי. אבל בעצם האירוע הרי 

לא באמת נגמר. זה שהשתחררתי לא אומר 
שהמשימה נגמרה יש פה פצועים, אנשים 

שצריכים לקבל סיוע, ואני לא איש מקצוע 
אבל אני מבין את הערך הציבורי של 

המעשה הזה. לכן כינסנו שותפים למועצה 
הציבורית – אמנים ואנשי עסקים, יהודים 

ואינם יהודים, חילוניים ודתיים – מכל 
הקשת החברתית, הפוליטית, התרבותית 

וגם נציג הדור הצעיר, יושב ראש מועצת 
תלמידים ארצית נמצא איתנו. השילוב 

התרבותי הזה בא להגיד שעל רקע לאומני 
יש אירועי טרור ומלחמה, חשיפה של 
העורף, של כל תושבי המדינה על כל 
חלקיה, לפגיעה. ועל כן הצבנו הרכב 
מועצה שמשקף את המכלול הזה". ¡ (באדיבות זיו קורן) רב אלוף (במיל) בני גנץ בתדריך מול לוחמים בדרום 2012                     (צילום:דובר צה"ל) 

"אצל כולנו לא משתנה ערך הדבקות במשימה. אבל כשאתה 
ברובד הטקטי אתה לא עוסק בשאלה האלטרנטיבית, אתה ממוקד 
במשימה ובמה שאתה עושה. ככל שאתה עולה כלפי מעלה אתה 
רואה רחב ורחוק יותר, אתה שוקל שיקולים של ערכיות המשימה"
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ת שמו, גלעד שמעון ויטל, בחר א 
לו אביו שניצל מתופת הנאצים, 
�כסמל לישראליות החדשה, הצעי
רה, המבטיחה. השנים עברו, וגלעד גידל 
בתוכו זיכרון שצמח והתעצם ולא הרפה 
מנפשו, והוא אפילו לא ידע. רק בגיל 36, 

שנים אחרי שחרורו מהצבא, אחרי שהקים 
יחד עם רואי לוי (חבר ילדות ממטולה) 

את להקת ''שוטי הנבואה'', ובהמשך פירק 
אותה, לאחר שנישא והיה אב לפעוט - 

הבליחה בו פתאום ההכרה כי כל חוויותיו 
ותחושותיו במשך חייו מנוהלים על ידי 

חוויית היתקלות ירי והרג מחבל שקרתה 
במהלך השירות הצבאי שלו. פתאום 

נבטה בו ההכרה כי הוא חי בטראומה. 
ואז, עם ההבנה, החל במסע להסרת 
המשא, מסע אל עצמו - אל גלעד.  

הוא בן 47, גדל במטולה, נשוי לנטעלי אב 
לדביר ומתגורר היום ביישוב קציר. גלעד 

נולד בחיפה להוריו, רינה וחיים שמעון 
ויטל. אמו עלתה לארץ ממצרים. אביו נולד 

בפריז להורים יהודים שהגיעו מתורכיה. 
כשהיה האב בן חמש נכנסו הגרמנים לצרפת 

ובאחד הימים, כמו במכת ברק, העלימו את 
הוריו בזה אחר זה. חיים ואחותו ג'ינט נותרו 

לבדם בעולם. שכנה טובת לב הסתירה אותם 
בביתה ככל שיכלה, ומאוחר יותר העבירה 
את שניהם למנזרים קתוליים - שם גדלו. 
שנתיים אחרי המלחמה הגיעו הוריה של 

האם מתורכיה ולקחו את הילדים עמם. אבל 
החיים עם משפחת אמם ''היו גרועים יותר 

מכל דמיון'', מספר חיים, כשדמעות מציפות 
את עיניו גם היום, יותר מ-70 שנה מאז. 

הטראומה של היעלמות הוריו, רציחתם בידי 
הנאצים, חיי הגיהינום שעבר בבית סבו וסבתו 

וזיכרונות העבר אינם מרפים. ''הם אתי כל 
חיי'' אומר חיים, ''וכמה שניסיתי לתת לילדיי 

ילדות מאושרת וחיים שמחים, לא הצלחתי 
למנוע את השלכות כאביי על חייהם''.

גלעד של היום מסכים עם אביו. מחבק את 
כתפיו וכבר אינו כועס על אף אחד. ''לאבא 

לא נשאר שום דבר מתועד מלבד זיכרונות. 
כל חייו הם מציפים אותו וממלאים את לבו 
ונפשו בכאב וגעגועים להוריו, לחיבוק של 

אמו, למשפחה שהייתה לו. כשאבא הגיע 
לארץ עם עליית הנוער הוא עשה הכל כדי 
להפוך לישראלי גאה. הוא התגייס לצבא, 
הכיר את אמי והקים משפחה אוהבת. אבא 

שלי בחר בציונות, התגייס לצבא, לחם וחלם, 
הקדיש את חייו לארץ ישראל, למדינה 

העצמאית שהוקמה כאן, לחינוך ולעבודה 
עם ילדים. הוא הגשים והשלים את כל מה 

שנלקח ממנו וקיבל בתמורה סיפוק, הערכה 
מקצועית עצומה ואהבה ענקית מדורות של 
ילדים שלמדו אצלו והתחנכו על מורשתו". 

"אבא בחר בחיים", אומר גלעד. "הוא 
נלחם בשדים ובחר בחיי שמחה ויצירה 

ואהבה, ועשה הכל כדי לתת לנו, ילדיו, 
חיים נורמליים. מאבא קיבלתי את האהבה 
למוזיקה וליצירה. אבל מאבא גם קיבלתי, 

בלי להבין, את הטראומה שנותרה בו; 
הכאב, הזיכרונות שנצרבו בו ואשר זרמו 

לי בוורידים כל חיי. ולא ידעתי. עד שכל 
מה שהתרכז והתנקז בי כל חיי - התפוצץ. 

ודווקא היום, כשאני מפויס עם החיים - אני 
נותן להשפעות השואה ולזיכרונותיו וכאביו 

של אבי מקום של כבוד ביצירתי, בבחירותיי, 
בחיי. אני רואה את החיים כסוג של בנייה 
מתמשכת, כל מי שאנחנו פוגשים, כל מה 
שקורה לנו, כל אירוע, כל מפגש - כולם 

הופכים להיות 'רפרנסים' של החיים, ויוצרים 
הרמוניה בין הקושי והכאב השמחה, הפחד 

ההבנה, ההכלה, התקווה, האמונה''.  
הדרך לראייתו האופטימית את החיים 

וקבלתם כנס לא הייתה קלה לגלעד 

ולסובבים אותו ''החיים במטולה היו טובים, 
כיפיים, ועבורנו הם היו טבעיים ורגילים, 

אבל ברור שאין שום דבר טבעי בלחיות 
תחת קטיושות ופצצות לאורך שנים. היינו 

תמימים, חסרי מודעות, ולא התייחסנו 
לפחד ולסכנות. גדלנו כילדי טבע, שיחקנו 

בחורשות וכשנפלו פצצות הסתתרנו מאחורי 
עצים. זה לא נורמלי'', הוא צוחק.

הוא התגייס לגולני ושירת בגדוד 13, תחת 
פיקודו של גדי אייזנקוט, כיום הרמטכ"ל, 
"אדם יוצא דופן, נדיר, רגיש וחכם", אומר 
גלעד. לאחר הטירונות וקורס מ"כים, הוא 

מוצב עם חבריו למחלקה על קו רכס רמים 
שעל גבול הלבנון, ''שומר על הבית, לא 
מטאפורה - אמיתי''. שבועות וחודשים 

ארוכים עוברים עליו ועל חבריו במארבים 
בלבנון, בהחזקת מוצבים, סיורים על הגדר - 

"שירות אינטנסיבי, לא ישנים דקה".

טלטלת נפש
"הייתי חייל מאוד דרוך", הוא מספר. 

"מכיר את האזור מילדות, יודע מה יש כאן, 
למה לצפות. לא מוותר לעצמי בכלום. 

יותר ממחצית חייו עברו על גלעד שמעון ויטל, מוזיקאי יוצר וזמר 
מייסד להקת ”שוטי הנבואה“, בטראומה מתמשכת, מכבידה, 

מחשיכה, והוא אפילו לא ידע שהיא שורה בתוכו, בועטת ומנווטת 
את מהלכי חייו. מסע להסרת המשא, מסע אל גלעד / הגר רם

(צילום: רון שלף) גלעד שמעון ויטל בחצר במטולה 

 ’‘אני תמיד 
על הגדר‘‘

"שישה בחורים יחד, כל יום, כל היום - זה קשה. עבדנו 
מתוך תחושת שליחות וקדושה. ובשלב מסוים לא 

יכולנו להמשיך יותר. אני חושב שבלהקה לא ידעו כמה 
הטראומה וההלם קיימים בתוכי, גם אני לא ידעתי"
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קראו לי 'שפיץ'. רוב הזמן הייתי מצוות 
לבט"שיות לילה, עם צוות די קבוע, קצין 

מ"מ, גשש, נהג ואני. היינו טובים יחד, 
חברים. לילה אחרי לילה יוצאים לסיור, 

פותחים ציר, עושים כל מה שצריך על פי 
הספר. לא מפספסים כלום. מכירים כל 

עיקול וכל קפל אדמה". 
זה מפחיד?

"לא מרגישים את הפחד. ידענו מה צריך 
לעשות ואיך להתנהל. היינו מסורים 
למשימות, מתודרכים היטב ונחושים 

מאוד". 
בלילה של הרביעי ביוני 1989 התרחש 

המפץ הגדול שזרק את גלעד לתוך 
תהומות של כאוס וכעס, כאב ובלבול, 

אירוע שרק שנים אחרי שהתרחש יבין כמה 
טלטל את נפשו וחייו.

מה קרה?
"היינו בסיור בט"שיות רגיל, כמעט 

לפני סיום המשמרת. אנחנו עומדים לצאת 
לסיור רגלי לאורך הקו, לבדוק שהגדר 
שלמה והכל פיקס ואפשר לסיים - ואז 

אנחנו מקבלים קריאה בקשר שמישהו נגע 
בגדר. זו גזרה רחבה, ואנחנו כבר אחרי 

שבע שעות של עבודה וקר מאוד, וכולנו 
עייפים ומתים לישון.

בדרך כלל נגיעה בגדר זה אומר שחזיר 
בר או חיה אחרת נגעה בה, אבל נהלים 

הם נהלים וצריך שוב לחזור את כל 
המסלול. אני אומר לחבר'ה לעלות חזרה 

על הבט"שית וקדימה לעבודה. יש לנו 
נקודת ציון של המקום שבו נרשמה נגיעה 

ואנחנו מתקרבים, יש ערפל כבד, כבר 
כמעט חמש בבוקר, ואני עם הפרוז'קטור 

על הגדר, ופתאום אני קולט אדם מתרומם 
ומרים טיל לאו לכיווני. אני דורך את 

המאג ומכוון לו לראש ולוחץ על ההדק 
ויורה לו ישר בראש כי אם זה לא הוא - זה 
אני. ואני זוכר שבאותה שנייה מה שעובר 

לי בראש זה הפחד שאולי זה בכלל שריונר 
שלנו... אני פותח באש וכל מה שתמיד 

התאמנתי עליו קורה עכשיו באמת, ואני 
עוקב אחרי הנפילה ומחסל עליו ארגז 

תחמושת ומאחוריו מגיע עוד מחבל ואני 
בכלל לא יודע בשלב הזה שניר קינן הקצין 

והגשש חסין מוקטראן מהצוות כבר קפצו 
והסתערו, וגם אני קופץ ומסתער וצועק 

לחבר שלי - שרון אברהם, ’תרתק לי' ואני 
רץ ומוודא הריגה וכדורים עפים ושורקים 

ליד הרגליים שלי, מתחתיי ומצדדי, 
שלוש פעמים אנחנו מסתערים ובאחת 
הפעמים הקצין שלי צועק 'חדל, חדל, 

חדל' וכמו שהוא צועק אני שומע מאחוריי 
פיצוץ אדיר, אולי חמישה מטרים ממני, 

ואני מסתובב ורואה מדורה בוערת וראש 
מתכופף ואני מבין שירו עלינו טיל לאו 

וניר רץ קדימה ומסתער ואני מרגיש את 
הרגליים קפואות, ובכל זאת קם ומתחיל 

גם להסתער, ואז אני קולט את ניר המ"מ 
עף באוויר ונוחת כמו שק תפוחי אדמה 

על הארץ וכולו מלא עשן לבן.... אני זוחל 
אליו וכולו דם. אני שולף חוסם עורקים 

ועל אוטומט חובש אותו, צועק לשרון 
'תעלה, תעלה', ועד ששרון מגיע אני יורד 

על הברכיים ויורה לכיוון המחבל לנטרל 
אותו מלהתרומם, והוא מתקרב ומזווית 

העין אני קולט משהו זז ומסתובב וכמעט 
יורה - אבל לא יורה..... אלה היו כוחותינו. 

והקצין הראשון בשורה, זה שכמעט יריתי 
בו - היה גדי. גדי אייזנקוט. איש מדהים. 

"וזהו. אני קולט שהגיע כוח חילוץ, 
נוצר נשק, מוריד ראש לאדמה החרוכה. 
כשהרמתי את הראש אני שומע 'חובש, 

חובש' וקולט שהחובש רץ אל חסין הגשש 
ולא הבנתי עדיין שחסין נהרג מהמחבל 
שהיה בתוך השטח שלנו. כל העסק הזה 
קרה קרוב מאוד למשגב עם. התוכנית 
שלהם הייתה לחטוף גן ילדים ואנחנו 

הצלחנו לעצור אותם. חסין נהרג, ניר פונה 
לבית חולים, אחר כך שמיר ופרס ורבין 

הגיעו לבקר, והייתה עלינו כתבה בערוץ 1 
ובעיתונים ואני חזרתי להיות חייל רגיל. 
אני זוכר שהייתי בשוק מזה שהחיים הם 

סוג של נס, כי יכולתי להיהרג ולא להיות 
פה. המחבל ניסה להרוג אותי רק שאני 

הייתי ראשון והרגתי אותו. זו הייתה הפעם 
הראשונה שהרגתי בן אדם. אחרי שהכל 

נגמר כאילו כלום לא קרה. סיימתי מסלול, 
הצטרפתי למחלקת הסיור של מסייעת 13 

עד השחרור והכל כאילו היה בסדר. אבל 
בעצם כלום לא היה בסדר. זה לא עוזב 

אותך לשנייה. אתה חושב על זה כל יום, 
כל היום". 

ביקשת טיפול? עזרה? 

(צילום: רון שלף) גלעד שמעון ויטל בחצר במטולה 

תקווה
מילים ולחן: גלעד ויטל

כן כי נובע טוב הוא 
שבדברו נהיה הוא 
אין אחר שמאזין 

קראתי ירמיהו 
איכה ידע איכה הוא 

כאן באלה הימים 

תקווה אף פעם לא אבדה 
אז מה נהיה לך ארץ 
כי לא נקפוץ ממצדה 

אנו יודעים אחרת 

ההשראה שורה כאן 
והאמת נוכחת באני שמאמין 

במעשה אוהב את האור שוב לנתב 
למקומות חשוכים
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(צילום: רון שלף) גלעד עם אביו בבית הוריו 

"בגיל 45 החלפתי גלגול, גיליתי את 'האני שלי'. השתחררתי 
מהמשא שסחבתי בתוכי כל כך הרבה שנים, למדתי שמותר לי 

ליהנות. המוזיקה היא הנס שלי שלקח והציל אותי. הלהקה החדשה 
היא הביטוי ליציאה מהמקום שהייתי בו. השחרור שלי"

לא. איכשהו זה קצת התפוגג. ב-91' 
השתחררתי. חזרתי למטולה, לא כל כך 

ידעתי מה לעשות עם עצמי. המוזיקה הייתה 
ברקע אבל לא חשבתי לעשות עם זה משהו. 

אני אוהב מאוד מכוניות ואופנועים אז 
החלטתי ללמוד מכונאות, אבל לא באמת 

היה לי מושג מה אני רוצה לעשות עם 
 החיים שלי. חברים שלי טסו לתאילנד 

וב-92' טסתי והצטרפתי אליהם.

לגלות מציאות אחרת
בתאילנד פגש גלעד את חבריו הטובים 
רואי לוי וחגי טל- אחיו של הזמר אברהם 

טל. "פתאום גיליתי מציאות אחרת מכל מה 
שהכרתי'' הוא אומר. כולנו נהיינו משוגעים, 

חסרי פחד, לא דפקנו חשבון לכלום. היינו 
בגן עדן ויחד עם זה המשכתי להרגיש כאילו 

אני חייל. לא הבנתי בכלל מה עובר עליי, 
איפה אני נמצא, מה אני עושה. פגשתי 

גרמנים ושמעתי אותם מדברים גרמנית 
וזה הרס אותי. חשבתי שאני משתגע. 

ודווקא מתוך זה פתאום עלתה בי ההכרה 
שאני רוצה לשמח אנשים. לשיר, ליצור, 

לעשות מוזיקה. להעביר את המסר שאנחנו 
היהודים, הישראלים, זכינו להיות דור שיש 

לו מדינה. דור דובר עברית. דווקא מתוך 
הכאוס הגדול נבט בי גרעין ברור של כמה 
שווה לחיות וכמה שהחיים שווים. ועם כל 

זה, 'הגולנצ'יק' שבי לא עוזב אותי. לא 
משחרר. נסעתי לפלורידה, עבדתי בחנות 
לבגדי חוף, הייתי מבסוט. יום אחד הכרתי 
מאפיונר שהציע לי עבודה בקרטל הסמים 
של קולומביה. הרגשתי שהכל קטן עליי, 
כלום לא מפחיד אותי כי אני כבר הרגתי 

מישהו, מה כבר אפשר לעשות לי?
"בסוף החלטתי להישאר בפלורידה. 

הכרתי בחורה אנגלייה, התאהבתי בטירוף 
וחיינו יחד על הקצה. ואז התחלתי להתעורר 

מסיוטים ומחלומות הזויים רטוב מזיעה 

בצורה מטורפת, ואני לא מייחס את זה 
לכלום. הייתי בטוח שככה זה נורמלי. 

יום אחד האנגלייה קמה והלכה והלב שלי 
נשבר לרסיסים. חזרתי לארץ, עברתי לתל 
אביב ויחד עם רואי הקמנו את להקת 'שוטי 

הנבואה'". בהמשך הצטרפו עמית כרמלי 
(בתחילה כמפיק ובהמשך כחבר להקה), אסי 
גבעתי, אברהם טל ועידן כרמלי. 12 שנים 

שלמות הם היו יחד, ניגנו שרו הקליטו, 
הופיעו. 

למה התפרקתם?
"שישה בחורים יחד, כל יום, כל היום - זה 
קשה. עבדנו מתוך תחושת שליחות וקדושה. 

ובשלב מסוים לא יכולנו להמשיך יותר. 
אני חושב שבלהקה לא ידעו כמה הטראומה 

וההלם קיימים בתוכי, גם אני לא ידעתי. 
רציתי מוזיקה, רציתי להיות בלהקה, רציתי 

להופיע, הגשמתי את זה ולא נהניתי. 
עבדתי מתוך תחושת חובה, כמו חייל. לא 

הרשיתי לעצמי ליהנות. הגעתי למצבי זעם 
והתפרצויות. הלהקה נהייתה שדה קרב ויום 

אחד פשוט החלטנו שדי".
מתי הבנת את מצבך?

"ב-2006, מלחמת לבנון השנייה, כבר 
הייתי נשוי לנטעלי ואב לדביר, בן שנתיים. 
גרנו בבת שלמה. עמדתי בחוץ ושמעתי הדי 

פיצוצים ופתאום שטף אותי פחד נוראי, 
לא יכולתי לנשום. לא הבנתי מה קורה לי. 

אשתי לקחה אותי לבית חולים והרופא שואל 
אם חוויתי טראומה בחיי... בום! ישר עולה לי 
תמונת המחבל, ואני לא מקשר. הרופא אומר 

שזה התקף חרדה. הוא נותן לי כדור הרגעה 
ובבת אחת קורה משהו שלא הרגשתי שנים 

- שקט. רוגע. ואני לא מכיר את עצמי ככה. 
פתאום אני קולט איך כל השנים אני מונע 
מדחף עצום להתקיף. ואני לא מבין, כי אני 
אדם טוב, אוהב אנשים, אז למה אני מרגיש 

שאני רוצה להרוג את מי שעומד בדרכי? 
מאיפה מגיע הזעם הזה? והכדור משחרר 

ומנקה אותי. לאט לאט אני מתחיל להבין 
את הקשר בין הטראומה שהולכת אתי כל כך 
הרבה שנים ובין מה שקורה בחיי. פתאום אני 

קולט כמה זה דומיננטי בחיים שלי". 

לגעת במקומות הכואבים
"ב-2007 התפרקה הלהקה בפיצוץ 
אדיר. הרגשתי כמו לוחם חיזבאללה, 

בלי חשבון לאף אחד, זעם נוראי. אחרי 

הפירוק נשארתי בלי כלום. ניסיתי להקים 
עם רואי להקה אחרת - 'פשוטי העם', 
וזה לא הצליח. הייתי מתוסכל וכעוס. 

נעלבתי מכולם, בעיקר מעם ישראל שכל 
כך השתדלתי בשבילו ולא קיבל את מה 

שנתתי... הפסקתי לתפקד. צללתי. שנאתי 
את העולם. אשתי תמכה ופרנסה ואני 

רק נסגרתי יותר ויותר. אנשים שאוהבים 
אותי ניסו לעזור לי. הלכתי לטיפול פרטי 
וקצת נפתחתי. התחלתי להעביר סדנאות 

מוזיקליות פה ושם ואז, יום אחד אני שומע 
ברדיו פרסומת של נט"ל עם מספר טלפון. 

חייגתי, ניתקתי ושמרתי את המספר. 
פחדתי להתקשר. אחרי זמן, כשדברים 
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המשיכו לקרוס סביבי - הרמתי טלפון". 
סופסוף.

"כן. סופסוף העזתי. מישהי דיברה אתי, 
שאלה מה אני חווה, ואני התחלתי לשפוך 

ולשפוך. הכל יצא.
קבעו לי פגישה עם מטפלת בשם נעה. 
ושם התחלנו לגעת בדבר הזה, ובילדות. 

הכל התחבר. זה בלתי נפרד. רק שם קלטתי 
כמה כל הזמן הזה הייתי דרוך עם נשק 
ומחסנית. כמה אני סוחב על עצמי בלי 

לדעת ובלי להבין. הפגישות בעמותת נט"ל 
נמשכו שנתיים שבהן נגענו בכל המקומות 

שפצעו אותי. למדתי ליהנות מחדש, לגלות 
את עצמי, למדתי להיות אזרח. הטיפול 

האינטנסיבי, הלימוד החדש, ההתמדה, הרצון 
הנחוש להחלים, לחזור אל חיים נורמטיביים 

טובים ומיטיבים - עשו את שלהם".
גלעד, חייכן מאי פעם, פורה ופורח, מקבל 
אותנו במטולה, לוקח אותנו אל בית ילדותו, 

אל חדרו הישן, אל חורשת העצים הסמוכה 
שבה שיחק עם חבריו, אל ''צריף הקסמים 

שבו ראינו את נערי הכפר הבוגרים מנגנים 
על גיטרות ותופים ומוכיחים לנו איך 

המוזיקה של הפינק פלויד יכולה להישמע 
בחיים ולא רק מתקליטים''. 

 הוא גר בקציר עם נטעלי שעוסקת גם 
היא באמנות; מגדלים בשמחה ואהבה את 
דביר שגדל להיות ילד שמח לאבא שמח. 

יחד עם רואי לוי, חבר הילדות והשותף 
להקמת ''שוטי הנבואה'' הוא הקים את הצמד 

"שמעון ולוי''. הוא כותב, מלחין, מופיע, 
מתנדב בכל הזדמנות בפני פצועי צה"ל, 

נפגעי טראומות, בני נוער וחיילים. בעיקר 
חיילים. 

יש בך כעס על הצבא?
"לא, לא. אני אוהב את גולני, את הגדוד, 
מעריץ ואוהב את גדי אייזנקוט הרמטכ"ל; 
אוהב את חיילי צה"ל, מתנדב ותורם ככל 

יכולתי. כשאני מזהה חיילים בהופעות 
שלי אני הכי גאה בהם. החיילים נשלחים 
והולכים להגן על המדינה שלנו, לשמור 

עליה. זה צריך להיות ברור לכל אחד 
בארץ הזו". 

היום, אתה נהנה להופיע?
"מאוד. בגיל 45 החלפתי גלגול, גיליתי 

את 'האני שלי'. השתחררתי מהמשא 
שסחבתי בתוכי כל כך הרבה שנים, למדתי 

שמותר לי ליהנות. המוזיקה היא הנס 
שלי שלקח והציל אותי. הלהקה החדשה 
היא הביטוי ליציאה מהמקום שהייתי בו. 

השחרור שלי". 
בחרת לגור בקציר, בלב ואדי ערה, מוקף 

אוכלוסייה ערבית וצלילי מסגדים.
גלעד צוחק: "אני תמיד על הגדר, תרתי 

משמע". ¡

מספר המקומות מוגבל

נט"ל מגייסת מתנדבים!
דרושים מתנדבים לקו הסיוע

לצוות קו הסיוע הפועל במודל טיפולי ייחודי בעיתות שגרה וחירום,
דרושים מתנדבים למענה בטלפון ובצ'אט ולפרויקט ביקורי בית

המועמדים יעברו תהליכי מיון, קורס הכשרה וליווי מתמשך.
דרושים אנשי מקצוע

(פסיכולוגים/ עו"ס/ מטפלים) לתפקידי דרכה, למתאימים תועבר הכשרה
 דרושים מתנדבים לסיוע אדמיניסטרטיבי בעמותה

 אמנים ומרצים למפגשים, הופעות וסדנאות חד-פעמיות
  ההתנדבות הינה בבית-נט"ל בתל-אביב

www.natal.org.il לפרטים מלאים, בקרו והתעדכנו באתר האינטרנט שלנו  
sigaladam@natal.org.il  ו/או צרו קשר עם סיגל אדם, מנהלת תחום התנדבות 

0732-363-323

 מנהל אקדמי: 
 פרופ' אבי בלייך 

 מנהלת מקצועית: 
גב' בינה לוין

 סגל ההוראה והמרצים: 
פרופ' מולי להד

פרופ' זהבה סולומון
ד’ר אודי אורן

ד’ר איתמר ברנע
ד’ר עדיאל דורון

ד’ר זאב וינר
ד’ר צביה זליגמן

ד’ר לוסיאן טסה-לאור

ד’ר דניאל לוי
ד’ר דפנה מיתר

פרופ“ רבקה תובל-משיח
גב' גלי הלינגר

גב' איריס אלירז
גב' דינה סנדרוב

מר דרור אלרון
ומרצים אורחים נוספים

 התוכנית מוכרת לגמול השתלמות 
 יום פתוח להכרות עם תוכנית הלימודים ועמותת נט"ל – בהרשמה מראש

 לפרטים נוספים והרשמה: 
 לי מורי בטלפון: 0732-363-363  שלוחה 0 

www.natal.org.il :אתר נט"ל ‰ school@natal.org.il :מייל
מספר המקומות מוגבל

תכנית יחידה מסוגה בארץ המבוססת על ניסיון וידע רב שנצבר בארץ ובעולם. 
מביאה תפיסה ייחודית של התמודדות במצבי טראומה ואסון, תוך דגש על הבנת 
התהליכים הנפשיים, אותם חווים הנפגע וסביבתו והקניית כלים מגוונים ויעילים 

לאבחון ולהתערבות פרטנית קבוצתית ומערכתית.

אנשי מקצוע בתחומים הטיפוליים בארץ, נדרשים להיות ערוכים להתמודדות עם 
מצבי משבר וטראומה נפשית בעיתות חירום כפיגועי טרור, מלחמות ובשגרת 

היומיום כתאונות דרכים, אלימות, פגיעות מיניות ועוד. 
נט’ל בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה – בית הספר לבריאות 

הציבור, פותחים את המחזור ה-11, בהוראת מיטב המומחים המובילים בתחום. 

קהל היעד: אנשי מקצוע בתחומי הטיפול, הייעוץ, הסיעוד והשיקום
היקף: תכנית שנתית (שני סמסטרים)

מועד הלימודים: ימי רביעי, בין השעות 14:00-19:30
תאריך פתיחה: אוקטובר 2017

מקום הלימודים: בית נט’ל, רח' אבן גבירול 10, תל אביב 

התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה 
בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ח (18 - 2017)
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מבעד לעדשה של הצלם דוד רובינגר ז"ל
לציון 50 שנה למלחמת ששת הימים

צלם העיתונות דוד רובינגר ז”ל (29 
ביוני 1924 - 1 במרץ 2017 ) חתן פרס 

ישראל לתקשורת לשנת תשנ”ז, 
החל לצלם בשנת 1946. שנים 

אחדות, לאחר מכן “גילה” אותו אורי 
אבנרי והפך אותו לצלם מערכת 

השבועון “העולם הזה”. בשנת 1970 
 .TIME היה לחבר מערכת מגזין

רובינגר צילם בחייו כחצי מיליון 
תמונות המספרות את סיפורה של 

מדינת ישראל מיום הקמתה דרך 

רגעיה הקשים והמרגשים.
הייתה לנו הזכות לשוחח עם 

רובינגר מספר פעמים לפני פטירתו, 
ברגעים המעטים הללו נחשפנו 
לאישיותו המיוחדת. הוא אישר 

להשתמש בצילומיו במגזין "בנוגע 
לרגש"  2017 והם הועברו לנו 

באדיבות ארכיון ידיעות אחרונות. 
לצערנו, ב-1 במרץ נודע דבר מותו 

ולא הספקנו לראיין אותו כפי 
שתכננו. ¡
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תיעוד: "סוג של צוואה 
לילדיי ונכדיי"

 צורי שמעון, שהיה מילואימניק 
במלחמת ששת הימים מספר: 

"הייתי בחטיבת שריון... החטיבה היחידה בצה"ל שחדרה 
לעורף . עם שחר היום השלישי לתחילת המלחמה חברי 

"לחוליית החילוץ" ביקש ללגום מים מאחר והמימייה שלו 
התרוקנה שלפתי את המימייה שלי ופתחתי את שני הכפתורים 

 הסוגרים את המתקן העוטף את המימייה והושטתי לו אותה.
עם ניסיונו ללגום את תכולתה אומר לי האיש, המימייה ריקה, 
תוך כדי הליכתנו לכיוון הג'יפ שלנו עניתי לו, לא נורא, מיד 

נמצא עוקב מים ונמלא לשנינו. לא סיימתי את תגובתי וחברי 
נופל על פניו, מיד גהרתי מעליו, פקחתי את עיניו שהיו עצומות 

וגיליתי את צבעם הלבן, אחזתי בידו ומדדתי את מצב הדופק. 
מיד התחלתי להנשים ולאחר מספר ניסיונות זיהיתי את 

יציאת האוויר וכך היה ברור לי שמצבו חמור, התחלתי לצעוק 
ולהזמין חובש. 

החובש מיד הצמיד לו אינפוזיה והזמין רופא צבאי. הרופא 
שהבחין במצב הקשה, הזמין הליקופטר שיגיע מיד לכוחות 

הלוחמים. ואכן לא עברו דקות רבות, החייל הוטס לתל השומר 
ולשאלתי את החובש מה מצב חברי, ענה לי: תתפלל שיחזיק 

מעמד עד לבית החולים משום שהוא התייבש...

המליצו לי לעבור תהליך תיעוד בנט"ל, כמי שהיה שנים 
צלם בטלוויזיה וחווה את המציאות מאחורי העדשה, עברתי 

לצד השני של המצלמה ובתהליך שארך מספר מפגשים 
סיפרתי את הסיפור שלי, חשוב לי לספר אותו, עד היום לא 

הראיתי לאף אחד את העדות המצולמת שלי אבל אני רואה בזה 
סוג של צוואה לילדי ונכדיי"

 (המשך העדות של צורי שמעון מופיעה באתר נט"ל
( www.natal.org.il

הסיפור שלך הוא 
הסיפור של כולנו

מרכז התיעוד של עמותת נט"ל שנחנך ב2007, מאפשר 
לאנשים שעברו טראומה מטרור או מלחמה לספר את סיפורם 

בפני המצלמה. תיעוד הסיפור האישי מתבצע בבית נט"ל 
במספר פגישות אישיות עם מטפל מתעד בעל ניסיון והכשרה. 

בסיום התהליך מתקבל DVD מלא המאפשר למתועד 
לחלוק את חוויותיו וזיכרונותיו עם המעגל הקרוב לו. תהליך 
התיעוד הוא בעל ערך טיפולי למתועד ומציע פורקן וסגירת 
מעגל מחד והעצמה אישית תוך מתן חשיבות לניסיון האישי 
מאידך. עדויות כל נפגעי הטראומה נשמרות במאגר בנט"ל 

ומאפשרות לחברה הישראלית לשמר חלק משמעותי מהווייתה 
הקולקטיבית. ¡

אנו מזמינים אותך לספר את הסיפור האישי שלך 
 במרכז התיעוד של נט“ל. לפרטים ותיאום תיעוד:

יהודית דור, מנהלת מרכז התיעוד
 טל. 0732-363-352  פקס. 03-6950579

tiud@natal.org.il :דוא“ל

מרכז התיעוד של נט"ל 

1. תפילות בכותל לאחר שחרור העיר העתיקה - המוני אנשים נוהרים 
לכותל המערבי לאחר שצה"ל ניקה את השטח מסביב 

2. חיילים שמחים לאחר שחרור העיר העתיקה בירושלים

3. חיילים מילואימניקים בקונייטרה מסתובבים ברחוב עם תושבים 
מקומיים אחרי מלחמת ששת הימים ברמת הגולן

4. יצחק רבין הרמטכ“ל נואם ליד הכותל המערבי לאחר שחרור העיר 
העתיקה על ידי חיילי צהל 

5. חיילי צה"ל מסייעים לפליטים שעוברים מישראל לירדן דרך גשר 
אלנבי המפוצץ, ליד יריחו, לאחר מלחמת ששת הימים

6. חיילי צה"ל במנוחה לאחר כיבוש רצועת עזה

7. חייל צה"ל מתפלל בכותל המערבי לאחר שחרור העיר העתיקה 

 8. התמונה המפורסמת ביותר מששת הימים: 3 חיילים מחטיבת 
 הצנחנים ליד הכותל המערבי לאחר שחרור העיר העתיקה. 

מימין: חיים אשרי, יצחק יפעת, ציון קרסטני
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יך מתמודדים כוחות ההצלה עם א 
השלכות העשייה שלהם בשטח? מה 

 רודף אותם בלילות, ומה מעסיק 
אותם בימים? שוחחנו עם שלושה אנשים 

�שחיים בכוננות מתמדת ומגיעים ראשו
נים לכל זירת אירוע  כדי להעניק סיוע 

לנפגעים.

מרים באלין, איחוד הצלה 
”המקרה הראשון לאחר תהליך ההסמכה 

שלי התרחש במעון לפעוטות שהיה בו ילד 
מחוסר הכרה, מספרת מרים באלין מארגון 
רפואת החירום איחוד הצלה. ”הגענו לבית 

פרטי ומצאנו בו כ-20 תינוקות עם מטפלת 
אחת, שעמדה בצד וחוותה ’טראומה שקטה‘ 

- מצב של חוסר יכולת לדבר או לפעול. 
ברגעים הראשונים חשבתי שהיא זו שזקוקה 
לנו יותר מכולם, אבל אז הבנתי שהבטיחות 

מעל לכל, ושיש סביבנו 20 פעוטות שזקוקים 
להשגחה, לחיתול ולבקבוק. הזעקתי כוננים 

שטיפלו בילדים בקבוצות קטנות, ורק לאחר 
שווידאתי שכולם בידיים טובות, טיפלנו 
במטפלת, שחזרה לתפקד והדריכה אותי 
איפה למצוא את התיק של הילד. מספר 

הטלפון של אימא שלו היה כתוב על בקבוק 
החלב, וכך איתרה אותה. מתברר שהיא 

עובדת בבניין של ’איחוד הצלה‘, והאנשים 
שלנו לקחו אותה מיד לבית החולים. את 

אביו של הפעוט איתרו בישיבה, ותוך שעה 
כל המשפחה הייתה יחד. הסוף היה עצוב, 

ולכוננים שלנו בדרך כלל קשה מאוד אחרי 
החייאה שלא הצליחה, אבל הידיעה שהצוות 

שלנו נשאר עם המשפחה, כדי לתמוך 
בה ברגעים הקשים האלה, הקלה עליהם 

במקצת“. 
מרים באלין, מוקדנית במרכז הצלה 

באוסטרליה, לא תכננה למצוא את עצמה 
בחזית האירועים הקשים שאליהם נהגה 
לשגר את כוחות הסיוע. כשהכירה את 

בעלה, רופא מתנדב באיחוד הצלה, החליטה 
לגייס את מומחיותה כיועצת ואת הידע 
שלה כחובשת והקימה את חוס“ן (חירום 

וסיוע נפשי) - יחידה מיוחדת באיחוד הצלה 
הנותנת מענה לנפגעי הנפש בשטח וגם 

 לאחר האירוע. 

”על כל נפגע פיזי יש חמישה נפגעי חרדה“, 
היא מסבירה ”וחשוב להעניק להם סיוע, כדי 

שלא יסבלו מפוסט טראומה בעתיד“. היא 
ובעלה, הורים לחמישה, נמצאים בכוננות 
24 שעות ביממה ויש להם כמה מכשירי 

טלפון. לכל אירוע טראומטי חריג, משגרת 
חוס“ן עובדים סוציאליים, פסיכולוגים 

ופסיכיאטרים לשטח: ”צריכה להיות התאמה. 
כשהנפגעת היא תושבת מאה שערים, דוברת 

יידיש, אשלח איש מקצוע מתאים, ואילו 
לאדם שזקוק לעיסוי לב וכל המשפחה נוכחת 

בחדר, אשלח מישהו עם מיומנות אחרת. 
נוכחותם של אנשי היחידה הוכחה כמפחיתה 
משמעותית את רמת הלחץ ומשמשת מודל 

לחיקוי במקומות שונים בעולם“. 
עם זאת, מודה באלין ”קשה להתנתק 
מהמראות. עצוב מאוד לראות אנשים 

במצבים כמו שאנחנו רואים. אני ממוקדת 
במה שאני עושה כדי לסייע להם עכשיו 

ובעתיד, וזה מאפשר לי לשים את הרגשות 
שלי בצד. לפעמים הדבר הנכון הוא לבכות 

יחד איתם, ולפעמים אני צריכה להיות חזקה. 
בקורסים שאני מעבירה, אני מלמדת כיצד 

לדעת מתי לעשות מה. אני חייבת לשמור על 
האנשים שלנו ולהיות פנויה לתת גם להם 

עזרה נפשית ראשונית בשטח ולאחר האירוע. 
יש לנו פרוטוקול נפרד לשם כך: בכל אירוע 

גדול מוצב אוהל מיוחד המאפשר להרחיק 
את אנשי הצוות ממקום הטראומה ולשוחח 

איתם בשקט. אולי אני לא מבינה אותם, 
אבל אני מבינה שקשה להם. אחרי כל אירוע 
חריג, אנחנו בודקים מה שלומם, מודים להם 
על העבודה שעשו - גם אם הסתיימה באופן 

טרגי - ונותנים להם כלים להבין מה הם 
מרגישים ומעניקים עזרה בעת הצורך“.

רב פקד יוני הראל, קצין ארגון 
רפואה במשטרת ישראל
קצין ארגון רפואה במטה הארצי של 

משטרת ישראל, רב פקד יוני הראל, התחיל 
את דרכו המקצועית כפראמדיק במד“א. 

כבר מגיל שבע קרא בשקדנות ספרי עזרה 
ראשונה ושאף להידמות לאחיו ולדודו, 

שניהם חובשים וקצינים. ”הילדים בשכונה 
שיחקו כדורגל, ואני תמיד הגעתי למגרש 

עם תיק עזרה ראשונה“, מספר הראל. הוא 
נוהג להחנות את רכבו עם הפנים החוצה 

כדי להיות מוכן לכל קריאה. כשהוא מזנק 
לאירוע, הוא עובר בבת אחת למצב תפקודי 

מוחלט, ”מאפס למאתיים“. 
”כבר בדרך אני מוודא שיש עליי את כל 

הציוד הנדרש, וחושב על מיליון ואחד פרטים. 
אני יכול למשל לעבור בצומת בירושלים 

ולמצוא את עצמי חושב כיצד אפעל אם 
יתרחש בה בעוד רגע פיגוע או תאונה. 

גם אשתי מתורגלת, כשיש סירנות, היא 
מתקשרת אליי מיד, ואם אני לא עונה - היא 

מבינה שאני עסוק באירוע“.
כשהראל נשאל על אירוע שזכור לו 

במיוחד הוא מספר: ”באוקטובר 2014 אירע 
פיגוע מול המטה הארצי. הגעתי למקום 

ומצאתי בחור חרדי שסכין נעוצה בצווארו. 
ביצעתי עצירת דימום בעורק הראשי, ועלינו 

לאמבולנס. בדרך לבית החולים, מצבו של 
הפצוע החל להידרדר, ואני התלבטתי לגבי 

המשך הטיפול, ובראש רצים לי מקרים 
דומים. בדיעבד, הרופא שטיפל בו בבית 

החולים אמר שהפעולות שבוצעו באמבולנס 
- וגם הפעולות שלא בוצעו - הן אלו 

שבזכותן ניצלו חייו. אחרי שלושה חודשים, 
כל הצוות הוזמן למסיבת ההודיה של הפצוע 
שהחלים, וזה מה שנותן את הכוח להמשיך“. 

עוד אירוע שהראל זוכר היטב לא זכה לסוף 
טוב. ”נקלעתי לפיגוע שאירע בשער יפו, 
ממש כמה שניות אחרי שהתרחש. מישהו 

צעק  ’יש כאן פצוע שנדקר!‘ ובשטח מצאנו 
ארבעה פצועים - שני יהודים ושני מחבלים. 

הפצוע שטיפלתי בו, עופר, היה בהכרה. 
הוא הביט בי והבין שמטפלים בו. אמרתי לו 
’עופר, אל תדאג. אני אשמור עליך‘. פיניתי 
אותו לבית החולים, אבל לצערי הוא נפטר 
מפצעיו. בניגוד להרגלי, הלכתי לנחם את 

המשפחה, משום שאשתו ביקשה לשמוע 
ממני מה קרה. נקשרתי למשפחה, כשאני 

נזכר באירוע הזה אני לא יודע לומר אם טוב 
שעופר (ז“ל) עצם את עיניו בתחושה שהוא 
נמצא בידיים טובות ובטוחות, וזאת למרות 

שהצלחתי להביאו בחיים לבית החולים יתכן 
ולא הייתי צריך להגיד לו את מה שאמרתי 

”אולי אלו הגנות שפיתחתי“, עונה 

הם חיים בכוננות מתמדת ומגיעים ראשונים לזירת האירוע, הפיגוע או התאונה. הם מצילים חיים 
ומעניקים סיוע לפצועים ולנפגעי החרדה, ומביטים למוות בעיניים על בסיס יומי. ואז, הם חוזרים הביתה 
ונדרשים לשוב לשגרת חייהם, עד לאירוע הבא. ריאיון אישי עם שלושה מהאנשים שאף אחד מאיתנו 

לא רוצה לפגוש בנסיבות קשות, אבל כולנו בני מזל שהם נמצאים שם בשבילנו / גליה אלוני-דגן

 ”כל המציל“ 
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הראל לשאלה כיצד הוא מצליח להפריד 
בין האירועים הקשים, לבין תפקוד יעיל 

ומקצועי ברגעי האמת. ”אני נצמד לתרגולות 
של אירוע רב נפגעים. ההיצמדות לנוהלי 

העבודה מאפשרת לי לפעול מבלי להיכנס 
למראות ולשמות. אני לא זוכר שמות 

של נפגעים, כולל אלה שהצלתי והגיעו 
לכותרות“. 

חיים וינגרטן, ראש אגף 
המבצעים בזק“א 

עד לפני 20 שנה, ניהל חיים וינגרטן 
סופרמרקט בירושלים, אז נרצח דודו בפיגוע 

ירי. ”הרגשתי שאני חייב לעשות משהו. 
באותה תקופה הייתי מתעלף למראה דם, 

אבל הרגשתי שיש לי שליחות ופניתי לקורס 
הכשרת מתנדבים בזק“א. במקרה הרצח 

הראשון שנשלחתי אליו נתנו לי רק לנקות 
את הדם, ואני התקשיתי לישון שבועיים 
לאחר המקרה, מבלי שאפילו ראיתי את 

גופת הנרצחת. אבל העבודה ריתקה אותי. 
המושג ’חסד של אמת‘ והעיסוק שלי גורמים 
לי להרגיש שהנשמה שלי עושה משהו טוב“. 
אחרי שהקים את יחידת האופנוענים בזק“א, 
וזכה לבצע לא מעט החייאות, טוען וינגרטן 
ש“הטפיחות על השכם מעודדות אותי, אבל 
אחרי טיפול במקרים קשים הולכים הביתה 

ומתמודדים לבד. החסד הוא שמדרבן קדימה, 
כל הזמן“. כשהוא מוזנק לזירת פיגוע, תאונה 

או רצח, הוא מתאר תחושת קיפאון: ”אני 
מכניס את הגוף למצב תפקודי מנוטרל 

מרגשות. מצב בטוח, כמו במחשב. אם פעם 
הגעתי לזירה, והייתי מנקה אותה והולך - 
היום אני כבר יודע איך ייראה האירוע גם 

בחלוף יומיים, איך תגיב המשפחה. זהו עומס 
רגשי עצום“.

”אירועים שמעורבים בהם ילדים הם הקשים 
ביותר“, אומר וינגרטן. ”זכור לי מקרה שבו 

הוזעקנו בשכונת קריית משה בירושלים 
לטפל בילד בן חמש שנתלה על שער חשמלי 
במהלך משחק ונלכד בו. כל מי שהגיע אליו 

לא יכול היה להמשיך לתפקד. אני ופראמדיק 
נוסף ממד“א ניגשנו אליו ולא הצלחנו לחלץ 

אותו. עד שהגיעו כוחות הכיבוי עם כלי 
החילוץ הכבדים, הרגשתי שאני משתגע 

מרוב חוסר אונים. ביצענו בילד החייאה אך 
פציעתו הייתה אנושה והוא לא שרד אותה. 

האירוע הזה רדף אותי שבועות. באירוע אחר, 
הוזעקנו לאתר בנייה לטפל באדם שנפגע 

ממלגזה. הבנתי שהוא איש משפחה, הרגשתי 
שהוא חייב לשרוד, לא ויתרנו ועשינו כל 

שביכולתנו. ביצענו בו החייאה עד שהגיע 
האמבולנס. הוא פונה במצב אנוש, עם פגיעת 

ראש קשה, ואני חשבתי, ”ברוך ה‘, הצלתי 
אותו“. הלכנו לבקר אותו, והמשפחה נישקה 

אותנו בהתרגשות. אני יודע שהוא לעולם 
לא ישוב להיות מי שהיה, אבל לילדים שלו 

יש אבא, ואשתו לא אלמנה. זה עודד אותי 
ונתן לי כוח עצום“. על אף ניסיונו הרב, 
מוסיף וינגרטן, לא ִמתרגלים למראות: 

”במשך השנים בניתי לי מעין מסך. אני נמצא 
באירוע ולא נמצא בו. למחרת אני פותח 

את העיתון ולא מזהה את ההרוגים שראיתי. 
כאילו פעלתי בשטח בעיניים עצומות“.

”סגירת מעגל“
שאלנו את שלושת המרואיינים אם קיים 
צורך לדעת מה עלה בגורלם של האנשים 
שטיפלו בהם, לבקר אותם או ללוות את 

 תהליך השיקום שלהם? 
”בדרך כלל, אנחנו לא מעודדים אינטראקציה 

אחרי האירוע, כי היא גורמת יותר נזק 
 מתועלת“, אומרת באלין. 

אי אפשר להמשיך ולקחת את הרגשות 
מעבר לשטח, אבל ישנם מקרים שבהם חשוב 

לצוות להשתתף בלוויה, ללכת לשבעה או 
להיפגש עם המשפחה - ואנחנו בוחנים כל 

מקרה לגופו. למרות שבעלי רופא, ולפעמים 
הפצועים שפגשנו בשטח מגיעים לטיפולו 

בבית החולים, אנחנו חייבים לשמור על 
אתיקה וסודיות רפואית, ולא מדברים בינינו 

על האירוע. בדרך כלל, אני שואבת סיפוק 
מהנוכחות שלי בשטח ומהידיעה שעשיתי כל 

מה שאני יכולה“.
רפ“ק הראל נוהג לקבל מידע על מצב 

הפצועים לאחר כל אירוע שנכח בו. ”אני 
רוצה לדעת אם השיקול המקצועי שהפעלתי 

בשטח היה נכון, כדי ללמוד ולהשתפר. 
לפעמים הנפגעים הם אלה שיוצרים קשר, 

ובחגים אני מקבל לא מעט טלפונים מאנשים 

שהצלתי. חלקם נוהגים לצלצל בתאריך 
האירוע, שהפך ליום הולדתם השני“.

חיים וינגרטן נהג בעבר לבקר פצועים 
בבתי החולים, עד שהרגיש שהדבר גורם 
לו נזק. אבל גם הוא חווה אירועים שבהם 

המציאות הכתיבה התנהלות שונה: ”כשיצאנו 
לתאילנד באירוע הצונאמי, התגוררנו באותו 

בית מלון שבו שהו גם משפחות הקורבנות, 
ונוצר בינינו קשר. בלילות ישבנו יחד, 

חיזקנו והתחזקנו, וכשמצאנו את יקיריהם 
ובאנו לבשר להם, חשנו כאב ותחושת הקלה 

משותפת“.

 דרכים לעיבוד 
הטראומה היומיומית

כל אחד מהמרואיינים סיגל לעצמו במהלך 
השנים דרכים לעיבוד הטראומה היומיומית. 
הם מצאו גם דרכים שעוזרות להם להתגבר 

על הקשיים ו“לאתחל“ את המערכת כדי 
להיות מוכנים לקראת האירוע הבא.

”באיחוד הצלה קיים צוות מיוחד למען 
הצוות“, מספרת באלין. ”אחרי אירוע חריג 
מקיימים תחקיר, משוחחים עם פסיכולוגים 

ובוחנים את ההיבטים התפקודיים והנפשיים. 
יש גם קבוצת ווטסאפ סגורה, שבה ניתן 

 לשתף, ללמוד, להבין ולחלוק“. 
וינגרטן משתדל לא להכניס את עבודתו 

הביתה. ”לפני שבועיים הוזעקתי לתאונת 
דרכים קשה בזמן שבתי בת ה-14 הייתה 
איתי באוטו. דיווחתי שאני בדרך למקום, 

והיא נכנסה ללחץ והתעקשה שאוריד אותה 
בתחנת אוטובוס סמוכה, שם חיכתה לי 

עד תום האירוע. אז הבנתי שיש כאן בעיה 
רצינית, ושאולי גם המשפחות שלנו זקוקות 
לסיוע. אני לא משתף את אשתי, ודאי שלא 

את הילדים, אבל הם בכל זאת חשופים 
לדיווחים שאנחנו מקבלים“. 

את התמיכה מקבל וינגרטן מחבריו בזק“א, 
שהכשירה את ראשי הצוותים לזהות מצוקה 
ולטפל בתסמינים פוסט טראומטיים בקרב 

המתנדבים: ”אנחנו מעודדים את המתנדבים 
לשתף. אני לא יכול לדבר על מה שראינו 
וחווינו עם אנשים מבחוץ. כשמפיקים יחד 

 לקחים, מעבדים גם את הטראומה“.  
אשתו של רפ“ק הראל היא קצינה במשטרה, 

רב פקד יוני הראל בזירת פיגועמרים באלין בשטח עם מתנדבי איחוד הצלה 
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ולכן הוא יכול לשתף אותה בחלק מהפרטים. 
עוד הוא אומר: ”במשטרה קיים נוהל מסודר, 

שלפיו אחרי כל פעילות חריגה מקבלים 
פנייה ממערך התמיכה הנפשית. בכל אירוע 
קיים חשש שיגיע פיצוץ נוסף או עוד מחבל, 
וישנן חוויות חריגות של חוסר ודאות. באחד 

מפיגועי הירי האחרונים טיפלנו בפצועים 
תחת אש, ואני שיתפתי את צוות התמיכה 

שלנו במה שקרה שם“.  
בתו של וינגרטן, שנאלצה להמתין לו 

בתחנת האוטובוס, איננה היחידה. בני 
המשפחות של אנשי ההצלה משלמים גם הם 

מחיר נפשי. באלין מספרת ש“הילדים יודעים 
שמ-13:30 בצהריים ועד שש בערב אני ’רק 

אימא‘, יש ראש צוות אחראי אחר, ואני לא 
יוצאת מהבית. הם מבינים שאנחנו עוזרים 

לאנשים, ש‘אבא שם פלסטרים ואימא נותנת 
אהבה ללב‘ ושיש מקרים שאנחנו יוצאים 

אליהם יחד. יש זוגות שיוצאים יחד למסעדה, 
אנחנו מזמינים בייביסיטר, מפעילים סירנה, 

 ויוצאים לטפל בעוד מקרה“. 
בנו בן השש של רפ“ק הראל היה גאה מאוד 

כששמע שאביו קיבל תעודת הצטיינות 
מנשיא המדינה. הוא סיפר על כך בגן בגאווה 
ואמר שגם הוא רוצה להיות פראמדיק ושוטר 

כשיגדל. ”אני לא חושב שהילדים מבינים 
שאני נמצא באזורי סכנה“, אומר הראל, אב 
לשלושה. ”הם יודעים שאבא יוצא להציל. 

כשהביפר קורא לי ואני צריך לצאת מהבית, 
הילד שואל: ’אבא, יש מקרה הצלה?‘“. בתי 

הבכורה שואלת קצת יותר. אני מסביר להם, 
אבל אם צריך - גם משקר,  כדי לא לעורר 

חרדות מיותרות“. 

שחיקה ומתח
גם עם תחושות השחיקה והמתח הם 

מתמודדים כל אחד בדרכו. ”אני אוהבת 
שוקולד ובעלי אוהב סטייקים,  ואנחנו 

מרגישים מתי אנחנו ’מתרוקנים מהדלק‘“, 
מעידה באלין. ”אני יודעת מתי ואיך לומר 
שאני זקוקה לפסק זמן ולצוות גיבוי, אבל 
אין לי מחשבות על שום מקצוע אחר. אני 
אוהבת את מה שאני עושה, וכשבמקומות 

אחרים בעולם מבקשים ללמוד מאיתנו כיצד 
אנחנו פועלים - זה מחזק אצלי את התחושה 

שאנחנו עושים משהו נכון וחשוב. כן, זו 
אחריות יומיומית עצומה, אבל הסיפוק הגדול 

מאפשר להמשיך ולשאת בה“. 
רפ“ק הראל מודה שלאחרונה ”התחלתי 

להבין שצריך לדעת להרפות לפעמים, 
לכבות את הביפר בלילה כשאני לא 

במשמרת ולישון. כדי לא להיות בדילמה 
בין המשפחה לעבודה, אני מודיע בעבודה 

שאני לא זמין כשאחד מילדיי חוגג יום 
הולדת. בבית הוריי חונכתי לעזור ולתת 
מה שאני יכול. אולי זה הייעוד שלי. אני 

טוען שגם ברגעים שבהם פוקד את האדם 
המזל הרע, הוא זקוק למזל הטוב - לאדם 
הנכון שיגיע ברגע הנכון. קרו לי מקרים 

שאין לי דרך להסביר כיצד נקלעתי אליהם, 
מלבד יד הגורל שכיוונה אותי להיות שם. 

אני מאמין שיש יד מכוונת, ולכן אני תמיד 
מוכן. הקולגות שלי כבר אומרים שכשאני 

רץ במסדרון - סימן שמשהו קורה“. וינגרטן 
מודה שלעתים חולפים בו הרהורי פרישה, 

”אבל מאירוע לאירוע אני מבין עד כמה 
חשוב שאהיה שם. לפעמים אני אומר ’מספיק, 

יש מתנדבים צעירים שיעשו את העבודה‘, 

אבל לא מסוגל לעזוב. אני חלק ממשפחת 
זק“א, שמשקיעה מאוד בגיבוש החברתי, וזה 

מה שמסייע לנו להמשיך, למרות הקושי. 
אנחנו חוגגים יחד שמחות משותפות וחגים, 
לפעמים התזמורת מנגנת ואנחנו שרים יחד 

שירים מלאי רגש, צוחקים ובוכים יחד. האור 
שבוקע מכולם באירועים כאלה, נותן הרבה 

כוח“. 
כיצד להתמודד? איך ממשיכים לאחר 

טראומה?
באלין: ”תלוי במקרה. חשוב לזכור שמדובר 
בתגובה נורמלית למצב לא נורמלי. אני לא 

אומרת לאנשים כיצד עליהם להגיב, והם לא 
צריכים להרגיש רע לגבי התחושות שהם 

חווים. כשחובש מגיע לשטח, הוא בא במטרה 
לעשות החייאה, לטפל ולחבוש. אנחנו לא 

מגיעים לשטח עם אג‘נדה. אנחנו באים 
להיות. בלי שיפוטיות“.

”ברור לי שאני עובר חוויות טראומטיות 
אומר בכנות רפ“ק הראל, ומספר שהתחקיר 

המקצועי, המבוצע בדיעבד, לא מסתכם 
בהסקת מסקנות תפקודיות, אלא מסייע לו 
גם לעבד את החוויות. ואילו וינגרטן טוען 
ש“הכי חשוב לפרוק. להוציא החוצה. אני 
מרגיש שערבי השירה המשותפים שלנו 
עוזרים לרגשות לצאת, ועושים ’מסאז‘ 

לנשמה‘. יש אנשים שזקוקים לקורס בישול 
או לכל דבר אחר כדי להתאוורר. הנשמה 
זקוקה לזה, להכניס שמחה לתוך העצב“. 

מה תייעצו למי שמבקש להצטרף 
לכוחות ההצלה?

”הייתי אומרת לכל אישה ולכל  גבר, ’את/ה 
יכול/ה לעשות מה שאת/ה רוצה‘“, אומרת 

באלין. ”כל חלום אפשר לממש וצריך ללכת 
בעקבותיו ולעשות הכל כדי להגשים אותו“.

רפ“ק הראל עונה בשאלה: ”פתאום שאלתי 
את עצמי אילו לא הייתי בוחר במקצוע הזה, 
מה היה קורה לכל האנשים שהצלתי בדרך? 

אני מסתכל על חיי המקצועיים, ויש בהם 
תחושת שליחות, אתגר, עניין וסיפוק נדיר“.
וינגרטן טוען שאילו היה פונה אליו אדם 

שמבקש ללכת בדרכו, ”הייתי מחבק ומנשק 
אותו, כי אני יודע שהוא עומד לעשות דברים 
טובים מאוד עבור עם ישראל. אם הוא מסוגל 

לעבור את מה שאני עברתי, זה לא מובן 
מאליו. הייתי מייעץ לו להשתדל להתנתק 
רגשית ולתפקד באירוע כמיטב יכולתו“. ¡

חיים ויינגרטן בשטח עם מתנדבי זק"א 

”מי יציל את המציל“ – סדנאות  
התמודדות למגיבים ראשונים
אנשי היחידות השונות של מערך המגיבים הראשונים בישראל מהווים נדבך 

חשוב במערך התגובה הראשונית למצבי חירום. אוכלוסיית הארץ כולה, נשנעת על 
עזרתם ותמיכתם בעיתות חירום וביום יום. הסיוע שמציעה נט“ל באמצעות סדנאות 

המועברות על ידי מנחי היחידה הקהילתית (פסיכולוגים, עובדים סוציאלים ומנחי 
קבוצות) נועדו לתמוך באנשי היחידות השונות בתקווה למנוע הצטברות של המצוקה 
שלהם לכדי טראומה משנית. הסדנאות מאפשרות מרחב לשיתוף, אוורור, התייעצות 

ושמירה עצמית. הסדנאות משלבות הדרכה ייעודית על פי מאפייני היחידה  
ומשימותיה תוך השענות על הרעות והלכידות הקבוצתית ביחידות. ¡

 
לפרטים נוספים ולתיאום סדנאות לצוותי סיוע, הצלה, טיפול וחינוך:

 Karkom@natal.org.il נא ליצור קשר עם כרכם בטלפון 0732-363309 או במייל
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פעילות נט"ל מתאפשרת תודות לתמיכתם של רבים בארץ ובחו"ל 
אנו מודים לכל אלה שסייעו לנו במהלך שנת 2016

 גופים, חברות ותורמים פרטיים 
מ-₪5,000 ומעלה

אמות השקעות בע"מ, או. סי. ליינס, אלטשולר 
שחם ניהול קרנות נאמנות, בואינג אינטרנשיונל, 

בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, 
בנק לאומי בע"מ, דואק רוני, דיפלומט מפיצים 

1968 בע"מ, הקרן ע"ש חביבה שאשא ז"ל, הראל 
חברה לביטוח בע"מ, חיים דביר יועצים 2005 

בע"מ, יובל רקנאטי יהודית, ישראכרט בע"מ, כתר 
פלסטיק, מ. ארקין (1999) בע"מ, מלונות דן, מתן 

משקיעים, נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ, עירית 
ויואב קפלן,  קבוצת גנדיר, קבוצת שגריר שירותי 
רכב בע"מ, קרן יהל- ע"ש יהודה ליאון רקנאטי, 
קרן עזריאלי ישראל, קרסו מוטורס בע"מ, קרץ 

KPMG - תחיה ויעקוב, רו"ח סומך חייקין

מתן סיוע מקצועי, תמיכה ותרומות 
שוות ערך. תודה לחברות ולעסקים 

 שתרמו ממשאביהם ואפשרו לנו 
לעשות טוב:

 SI ,ONE ,Meccineta ,איתי גלילה DJ ,CTV
קפה, אישורי בטיחות, אלקטרה מוצרי צריכה, 

אריאל ועדיאל, אתר NRG, אתר YNET, אתר 
הנשים On-Life, אתר הנשים saloona, אתר 

וואלה, אתר תפוז, בי טי סי , BTC מרכז נסיעות 
עסקי בע"מ, בית הישג, בעבוע, גבאי הגברה 

ותאורה, גוגל ישראל, גיל בירן- הפקה, גלי צה"ל, 
גסטטנר, גרפיטי, הרץ - השכרת רכב, זאוס 

כושר,זכיינית ערוץ 2 רשת, זכיינית ערוץ 2 שידורי 

קשת, חברת גני יהושע,  טאנדמוויז, טרנס טייטלס, 
יס - טלויזיה בכבלים, יפעת מידע תקשורתי, יקבי 

רקנאטי, כנען מדיה, לילית קוסמטיקה, מ. אלשטיין 
עבודות בניה בע"מ, מבט ראשון, PCP מחשבים, 

מי עדן, מייקרוסופט, מכון ברנדמן, מרתוניה, משרד 
הבריאות, משרד הפירסום שמעוני פינקלשטיין 

פרלמוטר FCB, משרד יח"צ דבי תקשורת, משרד 
יח"צ בן חורין-אלכסנדרוביץ', משרד עו"ד יוסי 

 ,KPMG - אברהם, משרד רו"ח סומך חייקין
נענע 10, סופר פרינט, סופרפוש, עוגיות עידית 

וסביון, עיגול לטובה, עיריית תל אביב (תמיכות), 
עיתון גלובס, עיתון הארץ, עיתון הארץ דה מרקר, 

עיתון הלוחם, עיתון ידיעות אחרונות, עיתון 
ישראל היום, עיתון כלכליסט, עיתון לאישה, עיתון 

מעריב, עמותת תפוח, ערוץ 1, ערוץ 24, פוטו 
לינוף, פרסום חוצה תל אביב, פרסום עיריית תל 

אביב, צוות 3, קבוצת אביב, קול ישראל, קומודור, 
רוט, אורנה, קמפוס שיאים - הסמכות בספורט 
ובתנועה, רכבת-ישראל, רפי רקנאטי - ביטוח, 

רפיד, רשת רמי לוי, שוונג, שטראוס עלית, 
שסטוביץ אחזקות בע"מ, שפ"א - שידורי פרסום 

אזורי, שפ"מ - שידורי פרסום מרכזי, תחנות 
 ,103FM , 99ECO FM, 104.5 FM :הרדיו 

תוכנית 2040, תשר

שיתופי פעולה
תודה למוסדות ולארגונים שהביעו אמון 

ובחרו בנט"ל כשותפה לעשייה:
NPTech, אג'יק, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת 

בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת 
תל-אביב, איחוד הצלה, אינטל, ארגון בת עמי, 

ארגון נפגעי פעולות איבה, אשל הנשיא, ביטוח 
לאומי, בית אפל, בית חולים זיו, בית חולים אסף 
הרופא, בית-ספר תיכון שז"ר בת-ים, בית ספר 

תיכון דרכא בת ים, בנק לאומי, המרכז הבינתחומי 
הרצליה, הסוכנות- פרוייקט קריירה ישראל, 
הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקואליציה 

הישראלית לטראומה (ITC), זק"א, כי"ח, טכניון, 
ילדים בסיכוי, מהות, מועצה אזורית אשכול, 

מועצה אזורית בני שמעון, מועצה אזורית חבל 
יבנה, מועצה אזורית חוף אשקלון, מועצה 

אזורית מרחבים, מועצה אזורית נווה מדבר, 
מועצה אזורית שדות נגב, מועצה מקומית עמק 

יזרעאל, מועצה מקומית רהט, מט"ח - מרכז 
לטכנולוגיה חינוכית, מכללת ספיר, מכללת תל 

חי, מעגל אמהות לפצועי צה"ל, מרכז נור, מרכז 
רפואי ברזילי, מרכז רפואי הדסה, מרכז רפואי 

כרמל, מרכז רפואי סורוקה, מרכז רפואי פוריה, 
מרכז רפואי קפלן, מרכז רפואי רמב"ם, מרכז 
רפואי רעות, מרכז רפואי תל השומר, מרכזי 

חוסן והכשרות: שדרות, חוף אשקלון ,שדות נגב, 
אשכול, משאבים, משטרת ישראל, משרד הביטחון, 

משרד החוץ, משרד החינוך, משרד הרווחה, 
עיריית אופקים, עיריית אלעד, עיריית אשדוד, 

עיריית באר שבע, עיריית גבעתיים, עיריית חיפה, 
עיריית יבנה, עיריית נתיבות, עיריית קרית גת, 

עיריית קרית מלאכי, עיריית שדרות, עיריית 
תל-אביב יפו: מחלקות הספורט והדוברות, 

עמותת אחים לחיים, עמותת יחד, עמותת עמך, 
עמותת ערים בלילה, עמותת ער"ן, עמותת 

רסיסים, צה"ל - מנהל הנפגעים וקציני הערים, 
צה"ל -מחלקת כושר קרבי, קופת חולים מאוחדת, 
רוח טובה, רשות שדות התעופה, שגרירות גרמניה

תודה מיוחדת לאישי - הציבור, האמנים, 
אנשי מקצוע וחברים שעוזרים לנו 

להעלות מודעות ולקדם את העשייה:
אביב חופי, אופיר עזורי, אור-לי הופמן בר, אוריאל 

 סיני, אורנה פרימרמן, אירית בשן, איתי אנגל, 
אנאל בלומנטל, דבורה פישמן, דידי הררי, דני 

ברוסובני, דפנה לוסטיג, ורד שמיר, זאב ינאי, זיו 
קורן, טל ברמן, טל פוקרד-צלאל, יובל חץ, יובל 

נדל, יוסי צבקר, יעל דן, יעקב בכרך, להקת תשע 
נשמות, ליאור רז, מיכאל אלוני, מיקי חיימוביץ', 

משה שי, נדב מאירסון, ניר דבורי, עודד בן עמי, ערן 
ירדני, צביקה קומיי, קובי מידן, רוני דותן, רותם 

אבוהב, שמוליק מעוז

אגודות ידידים בחו"ל
American Friends of NATAL (AFN)

Swiss Friends of NATAL (SFN)
UK Friends of NATAL (UKFN)

תודה מיוחדת 
מעומק הלב 

למתנדבים בנט"ל
על רוחב הלב והנדיבות, 
על סיוע מקצועי ומסור 

בכל ימות השנה

החזון של ד"ר יוסי הדר ז"ל (1946-1998)
ד"ר יוסי הדר, ההוגה והיוזם של הקמת נט"ל, נפטר 

במפתיע ולא זכה לראות את חלומו קורם עור וגידים 
והופך למרכז שוקק חיים ופעילות, אולם רוחו שורה 

על בית נט"ל ומלווה אותנו מדי יום.

ועד העמותה
גב' יהודית יובל רקנאטי, יו"ר ומייסדת

 עו"ד שלי אדווין אהרוני, מר אבי אטיאס, 
גב' פולט איתן, עו"ד מיכל אמיתי טהורי, 

גב' שיראל ארושס, מר יונתן עירוני.

חברי העמותה
עו"ד שלי אדווין אהרוני, מר אבי אטיאס, גב' פולט 
איתן, עו"ד מיכל אמיתי טהורי, גב' שיראל ארושס, 

 עו"ד תלמה בירו, מר קובי בן משה, מר יוסי דשתי, 

 מר עופר חודורוב, גב' יהודית יובל רקנאטי, 
ד"ר יהודה מלצר, פרופ' קנת מן, מר יונתן עירוני, פרופ' 

אברהם (רמי) פרידמן, רו"ח עדה רונן, מר טל רקנאטי

נושאי תפקיד בכירים
גב' אורלי גל מנכ"לית

פרופ' אבי בלייך, יו"ר ועדת היגוי מקצועית
ד"ר איתמר ברנע, פסיכולוג ראשי

יו"ר המועצה הציבורית
רא"ל במיל' בני גנץ

בעלי תפקידים בהתנדבות 
ארז קומורניק (הנה"ח)

יוסי אברהם (עו"ד), סומך חייקין KPMG (רו"ח)
PCB שמעוני פינקלשטיין פרלמוטר

עמותת נט"ל מודה מקרב לב למייסדת ויו"ר 
העמותה יהודית יובל רקנאטי על תרומתה 
מדי שנה לכיסוי הוצאות הנהלה וכלליות 
של העמותה, על השימוש המתמשך בבית 
נט"ל ללא תמורה ועל אחזקתו השוטפת.

תרומה נדיבה זו ניתנת מתוך הזדהות והוקרה 
לחוסנה של החברה בישראל ומאפשרת לנו 
להפנות את התרומות במלואן למימון הטיפול 
הנפשי והעשיה הקהילתית לכל הפונים לעמותה.



תודתנו לקבוצת גנדיר על תרומתה הנדיבה להפקת עיתון זה
 נט"ל הינה מוסד ציבורי המוכר ע"י שלטונות המס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. 
תרומות ניתן להעביר באמצעות המחאה לפקודת נט"ל או באמצעות כרטיס אשראי.
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